Březen 2006

Aktuálně: Vítězí jižní varianta
Již potřetí se náměstek hejtmana Ivo Tomana sešel s představiteli
Ministerstva dopravy ČR, konkrétně s náměstkem ministra Jiřím Kubínkem.
Projednali a odsouhlasili definitivní verzi „Memoranda o vzájemné spolupráci
při přípravě a realizaci rychlostní komunikace R35 v celé délce trasy po území
Pardubického kraje a souvisejících investic na silniční síti“. Stalo se tak
symbolicky první jarní den, tedy v úterý 21. března 2006.
„Doufejme, že s probouzející se přírodou se zrodilo i dobré
kompromisní řešení, které Pardubickému kraji zajistí kvalitní silniční síť a
umožní zároveň vytvoření druhého páteřního tahu Českou republikou ve směru
západ – východ. Neradi bychom se dočkali stavu, kdy kvůli rozporům kraje a
státu nebude rychlostní silnice v kraji žádná,“ řekl Ivo Toman.
V memorandu je jasně deklarován společný zájem obou stran na
spolupráci, jejímž cílem je významné urychlení přípravy i realizace rychlostní
komunikace R35 v celé délce trasy po území Pardubického kraje.
„Krajská samospráva usiluje o kvalitní dopravní napojení na síť dálnic a
rychlostních komunikací. Považuje to za nutnou podmínku k realizaci svých
rozvojových záměrů i za podmínku dostupnosti svého území na evropskou
dálniční síť. Dosud platí stanovisko krajského zastupitelstva, které souhlasilo s
tzv. severní trasou R35. Memorandum však uvažuje o variantě jižní, ovšem za
podmínky, že stát vybuduje kvalitní napojení severovýchodu regionu na silniční
síť,“ dodal Toman.
Již dříve bylo uvedeno, že se jedná zejména o vybudování přivaděčů k
městům Ústí nad Orlicí a Česká Třebová a také obchvatů těchto měst, dále o
modernizaci silnic v oblasti Zámrsk - Choceň - České Libchavy - Žamberk a
jejich následné převedení do kategorie silnice I. třídy, o rekonstrukci silnice I/43
do Lanškrouna a další související stavby. Ministerstvo dopravy také podle
memoranda zajistí zpracování dokumentu, který vyřeší postup realizace R35 a
dalších staveb i alokaci finančních prostředků. Tento materiál bude základním
podkladem pro jednání Řídícího a koordinačního výboru, který se bude scházet
pravidelně. Ještě předtím ho však musí schválit Vláda České republiky na svém

jednání 12. dubna 2006. Pak jej podepíší ministr dopravy a zástupce
Pardubického kraje a bude předloženo Zastupitelstvu Pardubického kraje, které
se sejde také v dubnu.

Znovu o R35
Ve středu 1. března 2006 se náměstek hejtmana Ivo Toman zúčastnil 2.
jednání pracovní skupiny pro přípravu výstavby rychlostní komunikace R35.
Hlavním bodem bylo projednávání textu memoranda mezi Pardubickým krajem
a Ministerstvem dopravy ČR o vzájemné spolupráci při přípravě a realizaci této
silnice v celé délce trasy po území Pardubického kraje a souvisejících investic na
silniční síti.
„Za Pardubický kraj jsem požadoval, aby v případě vedení R35 jižním
koridorem byly realizovány investiční akce, které zajistí dopravní napojení
okresu Ústí nad Orlicí na R35,“ řekl po návratu Ivo Toman. Jedná se především
o přeložku silnice I/43 Opatov – obchvat, modernizaci silnice I/43 od Opatova
do Lanškrouna, přeložku silnice I/14 – obchvat České Třebové, přeložku silnice
I/14-obchvat Ústí nad Orlicí, přeložku I/14 u Třebovic s napojením na I/43,
vybudování nového přivaděče silnice I. či II. třídy spojující města Ústí nad
Orlicí a Česká Třebová s mimoúrovňovou křižovatkou Litomyšl – západ,
východní obchvat I/43 Hradec nad Svitavou – Svitavy – mimoúrovňová
křižovatka Opatovec, úpravy a přeložky na silnici II/315 a II/312 v trase
Zámrsk – Choceň – České Libchavy – Žamberk a modernizaci celého tohoto
úseku a převedení na silnici I. třídy.
„K těmto požadavkům dalo Ministerstvo dopravy ČR stanovisko s tím,
že definitivní verze memoranda bude odsouhlasena oběma stranami na dalším
jednání 21. března. Poté předloží text memoranda Ministerstvo dopravy ČR na
jednání Vlády ČR tak, aby mohl být tento materiál projednán na jednání
Zastupitelstva Pardubického kraje 20. dubna 2006,“ dodal Toman.

Stopy Židů v Pardubickém kraji
Samospráva Pardubického kraje stále pracuje na zvýšení a rozšíření
povědomosti a znalosti o atraktivitách našeho kraje mezi potencionální
návštěvníky. Zároveň společně s odborníky a podnikateli v oblasti cestovního
ruchu hledá témata, turistické cíle a služby, které lze na území kraje nabídnout. I
proto Pardubický kraj vydá v březnu unikátní publikaci ve třech jazycích s
názvem „Stopy Židů v Pardubickém kraji“.
Židovské osídlení hrálo v dějinách tohoto území důležitou
hospodářskou a kulturní roli. Cílem publikace není historický popis vývoje
osídlení a postavení vyznavačů židovského náboženství ve společnosti. Kniha
má ukázat stopy, které i více než půlstoletí po tragickém zániku židovské
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komunity zůstaly na mnoha místech kraje a jsou svědectvím o zaniklém
multikulturním soužití, které zde do druhé světové války fungovalo. Stopy, po
kterých se nyní lze vydat o dovolené, prodlouženém víkendu nebo při
poznávacím výletu. Ve stručnosti jsou v knize shrnuty historické skutečnosti od
10. století, kdy jsou první trvale usedlí Židé na území Čech a Moravy doloženi,
až do období fašismu a válečné okupace. Samostatná kapitola je věnována
období tzv. holocaustu, nacistickému vyvražďování Židů. Jsou zde připomenuty
i transporty do Terezína s počty odvlečených obyvatel z jednotlivých lokalit
našeho kraje. Ústředním motivem publikace je pozvání a průvodce sedmnácti
městy a obcemi Pardubického kraje (Pardubice, Přelouč, Heřmanův Městec,
Hoješín, Chrudim, Přestavlky, Zájezdec, Hroubovice, Luže, Dřevíkov, Hlinsko,
Litomyšl, Polička, Svitavy, Jevíčko, Žamberk a Holice), kde se dodnes
dochovaly hmatatelné stopy židovského osídlení – části ghett, hřbitovy,
synagogy, mikve. Množství barevných fotografií zachycuje aktuální stav
nemovitých památek židovské kultury a společně s mapkami konkrétních míst
připomínají genia loci těchto lokalit. Současné fotografie jsou doprovázeny
texty, které představují vývoj židovského osídlení a které jsou obohaceny i o
reprodukce prvně zveřejňovaných archiválií.
Zároveň s památkami stále existujícími má kniha připomenout i místa
spojená s osudy Židů v období holocaustu (pracovní tábory, památníky obětem,
válečné transporty) a objekty, které na území Pardubického kraje zanikly
(zbořené synagogy, zmizelá nebo přestavěná ghetta atd.). Publikace má být
pozvánkou k jejich návštěvě a prohlídce i výzvou k zamyšlení nad jejich osudy.
Má podpořit snahu jejich správců, veřejných institucí i mnoha dobrovolných
pracovníků o jejich záchranu.
Výjimečná trojjazyčná podoba publikace, česko – anglicko – hebrejská,
zpřístupní obsažené informace a pozvání do kraje také mnoha zahraničním
návštěvníkům.
Publikace:
pro Pardubický kraj vydá Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje
vázaná kniha v pevných potištěných deskách, formát knižního bloku A5, 152
stran, , česko-anglicko-hebrejská , 4 000 ks
Textová část: Mgr. Alžběta Langová, Mgr. Renáta Růžičková
Fotodokumentace: Štěpán Bartoš

Vicehejtman Línek podepsal
smlouvy s hasiči
V pracovně prvního náměstka hejtmana Pardubického kraje Romana
Línka byly dnes slavnostně podepsány smlouvy mezi Pardubickým krajem a
Hasičským záchranným sborem Pardubického kraje a Sdružením hasičů Čech,
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Moravy a Slezska - krajské sdružení hasičů Pardubického kraje o poskytnutí
finančních dotací ze strany Pardubického kraje.
Po částkách 300 000,- Kč a 250 000,- Kč v letech 2003 a 2004 obdrží
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje stejně jako v loňském roce dotaci
ve výši 500 000,- Kč. Tentokrát je dotace určena na pořízení sady hydraulického
vyprošťovacího nářadí. Půl milionu korun přiřkl kraj také Dobrovolným
hasičům z Pardubického kraje, dotace je určena především na zajišťování
soutěží v požárním sportu a práci s mládeží. Výše dotace odráží důležitost,
kterou Pardubický kraj hasičským spolkům přikládá. Po částkách 25 000,- Kč z
let 2003 a 2004 se dotace oproti loňskému roku zvýšila pětinásobně.
„Pardubický kraj patřil již od svého vzniku mezi asi třetinu krajů, které
dobrovolné hasiče tzv. „Dobráky“ přímo finančně podporuje. Je to pro nás
investice nejen do prevence před krizovými situacemi, ale také peněžní částka
která částečně podporuje i společenský a spolkový život v našich venkovských
obcích. Prostě je to dobře utracený veřejný peníz – ať už směřuje k
dobrovolným či profesionálním hasičům,“ uvedl vicehejtmana Roman Línek.
O tom, že je spolupráce mezi krajem a dobrovolnými hasiči vnímána
pozitivně z obou stran, svědčí medaile za zásluhy, které během slavnostního
podpisu smluv předal starosta Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - krajské
sdružení hasičů Pardubického kraje Rudolf Makkai. Medailemi a pamětními listy
byl oceněn Pardubický kraj, vicehejtman Roman Línek, krajští radní Marie
Málková a Petr Šilar a také vedoucí oddělení krizového řízení Pardubického
kraje Aleš Boňatovský.

Co už zase nového v Jevíčku?
I když se může zdát, že v našem sněhem zapadlém kraji se nic neděje,
opak je pravdou. Zdá se totiž, že po mnoha letech snah pana Hebelky a jeho
spolupracovníků se podařilo Jevíčko přestěhovat nikoli bohužel na Moravu, ale
přímo na Slovensko. Aspoň tak v redakci soudíme z výzvy, že máme hlásit
pořádání různých podujetí. Člověk nemusí být pamětníkem československých
proslovů Gustáva Husáka, aby nevěděl, že v češtině takové slovo neexistuje, že
se jedná o amatérský překlad slova podujatie. My na Moravě, Vesmíru, Sportu i
Žlíbkách si vystačíme se slovem akce.
A hned další varování. Kdo chce být pěkně vyfotografován, nechť jezdí
rychle po Moravské Třebové a zvláště zrychlí v přítomnosti bílé felicie combi se
znaky Městské policie. Blíže o tom píšeme v Zpravodaji již podruhé, tentokrát
na straně 5. Následují další dobré rady, jak nebloudit cestou k ještě levnějšímu
supermarketu.
Připomínáme také zvýšení poplatku za kabelovou televizi na 100 Kč
měsíčně. Nezapomeňte si upravit trvalé příkazy k platbě. Do konce března lze
Jevíčský zpravodaj 3/2006

4

www.jevicko.cz

také platit poplatky za odpad v pokladně Městského úřadu. Měli bychom mít
také radost z vítězství jižní varianty R 35, která je nám blíže. Všimli jste si, že u
severní varianty se žádné přivaděče na jih a obchvaty neslibovaly. A už konečně
taje. Vzhůru do bláta.

Vloupání do prodejny elektro
Dosud neznámý pachatel se násilně vloupal 13. 3. v časných ranních
hodinách do prodejny elektro na náměstí v Jevíčku. Z místa odcizil DVD
přehrávače, autorádia a další elektroniku v hodnotě téměř 115 000 Kč. Policie
po věcech i pachateli nadále pátrá.

Měření rychlosti zvýší
bezpečnost provozu v Moravské Třebové
S přicházejícím jarem budeme v ulicích Moravské Třebové stále častěji
vídat strážníky městské policie, kteří budou důsledně kontrolovat nedodržování
pravidel silničního provozu a zaměří se na překračování nejvyšší povolené
rychlosti v obci. Radnice rozhodla o zakoupení laserového měřiče rychlosti
ProLaser 3 pro městskou policii, který bude účinně měřit rychlost motorových
vozidel. Radar byl pořízen už v loňském roce díky dotaci Ministerstva vnitra
ČR, která činila 480 tisíc Kč, dalších 86 tisíc ze svého rozpočtu věnovalo město.
Měřič je vybaven záznamovým zařízením, které vozidlo nafotí a zároveň změří
rychlost, kterou v daném momentě okolo radaru projíždí. Při překročení
rychlosti je automaticky pořízena digitální fotografie se všemi údaji potřebnými
k dokumentaci přestupku. Během zimy provedla městská policie zkušební
provoz zařízení, zejména proto, aby se zaškolení strážníci dokonale seznámili s
obsluhou a technickými možnostmi přístroje. Připravovanou novinkou v této
oblasti je, že od 1. července vstoupí v platnost nový zákon o provozu na
pozemních komunikacích, který umožní strážníkům městské policie řidiče
zastavit a uložit mu na místě blokovou pokutu.

Informace o uzavírkách a objízdných trasách
v Moravské Třebové v prv. pol. roku 2006
Z důvodu prací na městské kanalizaci je v období od 1.3. do 1.4.2006
povolena uzavírka komunikace na ulici Svitavské v úseku od penzionu na
křižovatce s ul. J.K.Tyla po lékárnu polikliniky. Objízdná trasa je vedena po
ulicích Školní, Jiráskova a J.K.Tyla. Uzavírka v tomto úseku bude uplatněna
pouze v době výkopových prací (dle počasí). Je možné, že její termín bude kvůli
počasí posunut do půli dubna.
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Od 1.4.2006 jsou plánovány výkopové práce a zhotovení kanalizace na
ulici Lanškrounské v úseku od mostu po ulici Na Stráni. Výkop je plánován v
polovině vozovky za řízeného provozu semafory (vždy jednosměrně). Pokud se
tento systém řízení provozu neosvědčí a nebude jej možné aplikovat, bude
doprava osobních vozidel odkloněna na objízdnou trasu po ulicích Nádražní,
Tyršova a Sluneční. Tranzitní doprava by zůstala po ulici Lanškrounské za řízení
semafory. V současnosti se dokončuje výstavba kanalizace v ulici Na Stráni, za
omezeného provozu.
Zhruba na přelomu měsíců duben, květen se začne s rekonstrukcí
mostu na ulici Brněnské u autoškoly (demolice stávajícího a výstavba zcela
nového mostu s chodníkem). Od prodejny Kössa po ulici Nové sady bude ulice
Brněnská neprůjezdná po celou dobu výstavby - to jest asi do konce září.
Pojízdná trasa ještě není úplně specifikována, neboť je částečně odvislá od
situace s výstavbou kanalizace ve městě. V plánu je stanovit objízdnou trasu tak,
aby byla doprava od Brna směrována na Linhartice a dále po Olomoucké ulici
do centra (pro směr Lanškroun), směry od Olomouce a Svitav budou vedeny po
ulici Olomoucké resp. ulici Svitavské.

Zasedání rady a zastupitelstva
Usnesení z 86. zasedání Rady Města Jevíčka dne 6. 2. 2006
Rada schvaluje smlouvu o výpůjčce „kulturního domu“ Zadní Arnoštov pro
Myslivecké sdružení Nová Lípa za podmínek dle zápisu.
Rada schvaluje finanční příspěvek na zajištění akce „Karneval na sněhu“ pro
AVZO-TS ČR ZO Jevíčko dle zápisu.
Rada schvaluje záměr prodeje části parcely č. 518/46 v k.ú. Jevíčko-předměstí
dle zápisu.
Rada schvaluje sponzorský příspěvek u příležitosti 20.ročníku halové kopané dle
zápisu.
Rada schvaluje finanční příspěvek dle zápisu pro Konfederaci politických vězňů.
Rada schvaluje vyvěšení vlajky na akci“Vlajka pro Tibet“.
Rada schvaluje pro PBH Jevíčko cenovou nabídku na stavební úpravy v bytě
v I.NP ul. Křivánkova 98 dle zápisu.
Rada schvaluje pro PBH Jevíčko cenovou nabídku na provedení instalatérských
prací a zabudování kuchyňské linky ve 2. bytě v I. NP ul. Křivánkova 98.
Rada schvaluje pro PBH Jevíčko zakoupení PC dle cenové nabídky.
Rada schvaluje sponzorský dar na ples hasičů.
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Rada schvaluje smlouvu o uspořádání divadelního představení pro děti dle
zápisu.
Rada schvaluje odměnu pro vedoucí PS dle přílohy zápisu.
Rada schvaluje zaslání dotazu na Ministerstvo vnitra dle zápisu.
Rada schvaluje proplacení části nákladu na zřízení přípojky KT dle zápisu.
Rada schvaluje účast pracovnice I. centra v Zámečku na školení včetně finanční
úhrady dle zápisu.
Rada schvaluje zakoupení PC a příslušenství pro potřeby úřadu dle zápisu.
Rada schvaluje úhradu za opravu vozu Škoda Octavia dle zápisu.
Rada schvaluje sponzorský dar na X. Fotbalové šibřinky.
Rada pověřuje místostarostku jednáním se ZŠ a MŠ Jevíčko dle zápisu.
Usnesení z 87. zasedání Rady Města Jevíčka dne 20. 2. 2006
Rada schvaluje žádost o umístění stavebního materiálu na pozemku města dle
zápisu.
Rada jmenuje paní Marii Gerišovou členkou komise bytové a sociální.
Rada schvaluje bezplatné využití synagogy pro účel výstavy fotografií k „akci
Tibet“.
Rada schvaluje cenovou nabídku na výměnu odpadů a vody v části objektu
K. H. Borovského dle zápisu.
Rada schvaluje úhradu doplatku na ČOV dle zápisu.
Rada schvaluje přidělení bytu 2+1 na M. Mikuláše 55l dle zápisu.
Rada schvaluje „Směrnici o doplňkové činnosti“ pro ZŠ Jevíčko.
Rada schvaluje návrh smlouvy pro rok 2007 na zápis tel. čísel do Zlatých
stránek.
Rada schvaluje cenovou nabídku na opravu podlahy v zasedací místnosti dle
zápisu.
Rada pověřuje starostu jednáním o případném odkupu pozemku dle zápisu.
Rada schvaluje uzavření „Smlouvy“o pronájmu nebytových prostor
s Gymnáziem Jevíčko v objektu Domova mládeže, Nerudova 557 (s platností
od 1. 1. 2006) včetně seznamu oprávněných osob pro vstup do tohoto objektu
Usnesení z 88. zasedání Rady Města Jevíčka dne 6. 3. 2006
Rada schvaluje cenovou nabídku na provedení rekonstrukce bytu č.3, ul.
Křivánkova 98, Jevíčko dle zápisu.
Rada pověřuje starostu přešetřením připomínek uživatelů bytu č.10,
Komenského nám. 167.
Rada schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí s Plemenáři Brno a.s., dle
zápisu.
Rada schvaluje uzavření smlouvy s ČEZ Distribuce a.s., Praha dle zápisu.
Rada schvaluje cenovou nabídku na zhotovení sádrokartonové příčky dle
zápisu.
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Rada schvaluje finanční příspěvek pro Muzejní a vlastivědnou společnost Brno
dle zápisu.
Rada schvaluje změnu smlouvy s infocentrem Hotelu Alster.
Rada schvaluje prodloužení licence AVG dle zápisu.
Rada pověřuje kulturní komisi posouzením další činnosti Kina Astra dle zápisu.
Rada schvaluje jednací řád Školské rady při Základní škole Jevíčko.
Usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva Města Jevíčka dne 22. 2. 2006
Zastupitelstvo schvaluje:
a) návrhovou komisi ve složení: Mgr.Miloslav Parolek, Rudolf Šnéberger,
Pavel Komárek
b) ověřovatele zápisu : Ing.Zdeňka Jirásková, Jan Margetin
c) program zasedání,
d) rozpočet na rok 2006
e) bezúplatný převod budovy gymnázia č.p. 452-objekt obč. vybavenosti
postavené na parcele st. p.č.322 a st.p.č. 322 v k.ú. Jevíčko-předměstí
z majetku Města Jevíčko do majetku Pardubického kraje za podmínky
pokud dojde ke změně stávajícího užívání budovy, bude opět tento majetek
převeden z majetku Pardubického kraje do majetku Města Jevíčko
f) půjčku z Fondu rozvoje bydlení na základě OZV Města Jevíčko č.2/1998 ve
znění pozdějších předpisů pro žadatele Mgr.Šafář Miroslav,
K.H.Borovského 475, Jevíčko ve výši 40 tis.Kč – titul 08 výměna
stolařských prvků na doporučení komise pro posouzení žádostí
g) cenovou nabídku firmy Stolařství Mrňka na výměnu oken pro bytovou
jednotku bytového domu č.p. 464 ul.K.H.Borovského ve výši 76 091,- Kč
vč. DPH
h) cenovou nabídku firmy firma Stolařství Mrňka na výměnu oken bytového
domu č. p. 464 na ul.K.H.Borovského v celkové výši 387 681- Kč vč. DPH
i) plán účetních odpisů DHM na rok 2006 na základě zákona č.563/1991 Sb.o
účetnictví v platném znění pro příspěvkovou organizaci – Podnik bytového
hospodářství města Jevíčko
j) plán účetních odpisů DHM na rok 2006 na základě zákona č.563/1991 Sb.o
účetnictví v platném znění pro příspěvkovou organizaci Základní škola
Jevíčko
k) nabídku firmy RAMA Moravia na vybavení zasedací místnosti kancelářským
nábytkem ve výši 53 999,- Kč vč.DPH
l) koupi automobilu Citroën Berlingo 1,4 iX s celkovou úhradou předem ve
výši 35% tj. 119 507,- Kč vč. DPH povinného i havarijního pojištění na
základě leasingové smlouvy uzavřené mezi Městem Jevíčko a Auto CZ,
spol.s.r.o Svitavy v délce 36 měsíců s měsíční splátkou ve výši 6 659,- Kč
Jevíčský zpravodaj 3/2006
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m) kupní smlouvu DM 2006 uzavřenou mezi Městem Jevíčko jako
prodávajícím a firmou Dřevo-Málek s.r.o. jako kupujícím dodávek
surového dříví na základě rozpočtu lesní výroby pro rok 2006
n) nákup serveru vč.operačního systému a zálohování ve výši 129 464,- Kč bez
DPH
o) prodej nemovitostí p.č. 4241/6, 4241/7 a 4241/8 v k.ú. Jevíčko-předměstí.
p. Kamilu Hrubému, ul.Kostelní 40, Jevíčko za cenu 15 000,- Kč
p) nabytí p.č. 1751/38 z majetku p. Kamila Hrubého, Kostelní 40, Jevíčko
do majetku města v k.ú. Jevíčko- předměstí za podmínek uvedených
v zápise. za cenu 100,- Kč/m2 tj. 2100,- Kč
q) prodej části p.č. 5143 v obci Jevíčko, k.ú. Jevíčko-předměstí p. Petru
Kadlecovi, K.Čapka 601, Jevíčko za cenu 250,- Kč/m2 s přičtením nákladů
spojených s prodejem nemovitosti na základě uzavření smlouvy o smlouvě
budoucí
r) prodej části p.č. 518/46 v obci Jevíčko, k.ú. Jevíčko- předměstí manželům
Janu a Evě Richterovým, Okružní III /219, Jevíčko za cenu 250,- Kč/m2
s přičtením nákladů spojených s prodejem nemovitosti a na základě
smlouvy o smlouvě budoucí
s) další etapu rekonstrukce sociálního zařízení v budově gymnázia Jevíčko
v souladu s usnesením ZM č. 30/1 písm. l),m) ze dne 23.3.2005
t) OZV Města Jevíčko č.2/2006 kterou se mění OZV Města Jevíčko č.3/2003
ve znění pozdějších předpisů, o místních poplatcích, Oddíl VI. Článek 19,
odst.2 se doplňuje: od placení poplatku jsou osvobozena kulturní a
sportovní představení pořádaná na území obce.
u) záměr utlumení provozu kina v nejkratším možném časovém termínu
v) návrh usnesení
Zastupitelstvo bere na vědomí:
a) zprávu o bezpečnostní situaci ve služebním obvodu Policie ČR Jevíčko za
rok 2005
b) zápis ze schůze finančního výboru ze dne 15.2. 2006
c) zprávu o činnosti FV za rok 2005 a plán práce FV na rok 2006
d) zprávu o provedené inventarizaci majetku za rok 2005
e) záměr prodeje objektů bydlení z majetku města v k.ú. Zadní Arnoštov
f) zápis ze schůze kontrolního výboru ze dne 15.2.2006
Zastupitelstvo ruší:
a) usnesení ZM č. 24/1 písm. i) ze dne 22. 9. 2004 (koupě pozemku)
Zastupitelstvo pověřuje:
a) starostu města dalším jednáním se zástupci ČOS Praha o bezúplatném
převodu majetku ČOS do majetku města a za podmínek schválených na
26.zasedání ZM ze dne 24.11.2004.
Jevíčský zpravodaj 3/2006
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Zpráva o poskytování informací na MěÚ
Výroční zpráva obsahuje údaje dle § 18 odst.1 zákona č. 106/1999 Sb. o
svobodném přístupu k informacím, v platném znění ,za období roku 2005 (k §
18 odst.1 písm. b - e) nebylo podána žádné odvolání, ani nebyla vedena žádná
řízení o sankcích)
Pracovníci Městského úřadu v Jevíčku poskytují informace zájemcům o
informace na základě „Pravidel pro zajištění přístupu k informacím“ Města
Jevíčka. Na svých stránkách (http://www.jevicko.cz/) Město Jevíčko
informuje o další možnosti a kontaktech pro získání informací např. v Městské
knihovně U Zámečku, která spolupůsobí jako informační centrum, současně v
těchto prostorách byl zřízen i „veřejný internet“.
Žádosti o poskytnutí informací byly podány formou:
E-mailovou
poštou
(na
adrese
jevicko@jevicko.cz)
- telefonické nebo přímé osobní dotazy občanů (denní záležitost)
- písemné dotazy
Požadované informace se týkaly zejména:
způsobu stanovení výše ceny komunálního odpadu
obecně závazných vyhlášek města (místních poplatků, údržby
komunikací a chodníků)
kulturních a společenských, dále sportovních akcí ve městě, pořádání
městských trhů
- místních podniků a zdravotnictví
konkrétních dotazů na jednotlivé odbory, v návaznosti na jejich
pracovní zaměření (např. na OVÚP- dotazy vyplývající ze stavebního zákona a
ÚP, investiční oddělení - zamýšlené akce ve městě a případně dotazy k
památkám
)
Žádosti o podání informací a různé dotazy vyřizují pracovníci jednotlivých
odborů . Žádné zodpovězené dotazy - podané informace nebyly zpoplatněny.
Další informace byly zveřejněny v místě způsobem obvyklým :
- na úřední desce (na budově úřadu a E-desce www stránkách)
usnesení z jednání Zastupitelstva města a Rady Města Jevíčka
obecně závazné vyhlášky města
veřejnoprávní smlouvy
rozpočet města
dražební vyhlášky a veřejné vyhlášky určené k vyvěšení
- v Jevíčském zpravodaji
- odpovědi na dotazy v E-mail poště
- v Městské knihovně (včetně přilehlých sálů), která působí jako infocentrum a
má přístupný veřejný internet
- informační středisko v Hotelu Alster a jeho www stránky
Jevíčský zpravodaj 3/2006
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- u tajemnice: možnost k nahlédnutí do spisů, vyhlášek a Sbírek zákonů
- nově se zavádí informace v městské kabelové síti, jejíž provoz není v současné
době dostatečně flexibilní

Společenská kronika
Sbor pro občanské záležitosti blahopřeje rodičům narozených dětí:
Jan Staněk
Tomáš Tichý
Natálie Crhová
Petr Vykydal
Simona Řehořová
V březnu byly v obřadní síni města Jevíčka uvítány do života tyto děti:
David Machálek
Michal Téglás
Lukáš Fréhar
Klára Veverková
Tereza Přikrylová
Anna Korbelová
Petr Valeš
Tomáš Tichý
Rozloučili jsme se s jevíčskými občany:
Ladislav Čech
Antonín Šilhán
Antonín Wallert
Životní jubileum v měsíci březnu 2006 oslaví:
Adolf Hiesl
Marie Sauerová
Drahomíra Kobelková
Marie Tesařová
Jaruše Kynclová
Dobroslava Nováková
Božena Žďárková
Jubilantům blahopřejeme

Krev, pot a slzy doby bronzové
Jevíčský zpravodaj 3/2006
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Dnešní příběh doby bronzové v našem regionálním muzeu chce
pootevřít dveře k pochopení života našich předků na Malé Hané v době mezi
léty 1900 – 750 př. Kr. Tato významná doba pravěku zanechala řadu památek,
z nichž některé můžeme obdivovat v jevíčském muzeu ještě dnes.
Jen stručně si zopakujme chronologii a periodizaci doby bronzové,
která je dělena na čtyři úseky. Starší doba bronzová je kladena mezi léta 1900 –
1500 př. Kr., střední zabírá léta 1500 – 1250 př. Kr., mladší dobu mezi 1250 –
1000 př. Kr. a pozdní doba končí u data 750 př. Kr. Někdy dělení doby
bronzové vychází z vývoje pohřebního ritu, přičemž starší doba bronzová je
nazývána obdobím plochých pohřebišť, střední obdobím mohylových hrobů a
pro mladší a pozdní dobu bronzovou je používán termín období popelnicových
polí.
Přibližně v polovině 2. tisíciletí př. Kr., tj. ve střední době bronzové
osídluje Malou Hanou lid lužický, který přichází po oderské cestě z Lužice,
Slezska a Polska a k nám se dostává údolím Třebůvky. Tvoří nejdůležitější
pravěkou kulturu na Malé Hané, která existuje téměř tisíc let a zásadně ovlivňuje
další rozvoj kraje. Jeho existenci dokládají honosné mohyly u Jevíčka, těsně za
židovským hřbitovem, v trati na „Na Panském“, objevené při stavbě dálnice
Vídeň – Vratislav (na km 457.008-18, pole č. k. 549). Bylo odkryto 5 mohyl,
jejichž kuželové násypy hlíny byly zemědělskou kultivací již dříve srovnány do
roviny s půdním terénem. Zachovány zůstaly jen patní věnce z lomových
kamenů. Průměry kamenných věnců byly různé, např. 400 cm, 360 cm, 540 cm,
690 cm. Mohyly obsahovaly popelnice naplněné popelem a kůstkami. Uvnitř
mohyl byly stopy po žárovém pohřbu. Popelnice byly vyleštěny tuhou, stáčené
kanelovaně prsty. Z kovů byl nalezen bronzový kroužek. Německá podrobná
nálezová zpráva je v Archeologickém ústavu v Praze včetně fotografií. Na Malé
Hané žil na začátku 1. tisíciletí př. Kr. asi stejný počet obyvatel jako dnes. Tato
situace se neměnila až do příchodu Keltů. Živili se převážně zemědělstvím,
chovem dobytka, částečně i rybolovem. Pěstovala se již pšenice, žito, ječmen,
proso, různé druhy planého ovoce, jako jablka, švestky, jahody a maliny.
Objevení nového materiálu – bronzu – znamenalo novou etapu pravěku.
Nahrazuje dosud používaný kámen a měkkou měď. Více než tisíc let byl bronz
– slitina mědi a asi 10 % cínu – nejdůležitějším materiálem člověka. V této době
vzniká místní i dálkový obchod s tímto vzácným kovem, např. se vyváží bronz
do Skandinávie, zpět se dováží baltský jantar – krásná fosilní pryskyřice
třetihorních borovic, dále kožešiny aj. Vznikají nová řemesla jako kovolitectví,
bronzové výrobky se vyráběly odléváním, důkazem jsou nálezy dyzen, kadlubů
(forem na odlitky), tyglíků. Zbytky kovolitecké dílny se našly u Vel. Roudky a na
Hradisku u Svitávky. Specializovaní řemeslníci vyrábí nejen pro svou potřebu,
ale i pro širší směnu. Vyrábí se nové zvláštní nástroje – jako jsou bronzové srpy,
což znamená zvýšenou produkci potravin, ze společnosti se vyčleňují zámožní
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obchodníci, profesionální kněží, vojáci, náčelnická vrstva s ozbrojenbou
družinou ovládá vojensky určitý kraj (kmen?), hospodářsky jej využívá a
zmocňuje se politické moci. Se společenskou diferenciací narůstají majetkové
rozdíly. V pozdní době bronzové bohatý jedinec ukryl do země bronzový depot
tj. poklad bronzových předmětů, který vyoral v roce 1927 rolník Göttinger na
svém poli č. k. 1580, trať „Na Manství“, levá strana silnice do Chornic.
V nádobě byly dvě duté bronz. sekery, jeden srp v půli přeražený, 9 zlomků
srpů, zoubkované pilečky, důlčík 80 mm dlouhý, zlomek listového kopí, 28 ks
slitků surové bronze, malá kovadlinka na kroužky atd. Depot je vystavený
v muzeu a čeká na Vaši návštěvu. Nejvýznamnější nález z období
popelnicových polí vyoral v roce 1944 rolník Karel Heger na poli č. k. 1610/1,
trať „V Dolinách“ a to bronzový nepoškozený meč s pleknem zdobeným třemi
rýhami souběžnými s ostřím. Patří ke skupině mečů s tzv. jazykovitou rukovětí,
stáří asi 1000 let př. Kr. V muzeu máme jen jeho kresbu, meč se v 60. nebo 70.
letech ztratil, při likvidaci muzea v r. 1982 již chybí. Dále můžeme v muzeu
obdivovat bronzový hrot kopí, nalezený v řečišti Třebůvky pod Jarovicí (dnes
Vranová), bronzový prsten, náramek, krásnou bronzovou sponu, tzv. fibuli,
ozdobu na sepnutí šatů (stáří asi 800 let př. Kr.), bronzové spirálky atd.
Zatím zůstává o době bronzové mnoho neobjasněno, např. u úkrytu
depotů se uvažuje o dvou možnostech, buď to byl úkryt materiálu pro další
zpracování, kdy předměty měly být opět vyzvednuty nebo rituální jakési oběti
bohům, kdy artefakty již neměly být vyjmuty. Záhadou zůstávají i náboženské
obřady, uctívání bohů, např. boha slunce, nebo pozůstatky hromadných obětí
většího počtu mladých lidí ve spojitosti s obřady k zahájení jarních
zemědělských prací. Nálezy velkého množství kostí dětí ve věku 2 –6 let,
poškozených a opálených na návrší Cézavy nad soutokem Svratky a Litavy u
Blučiny lze právem spojovat s lidojedstvím (antropofagií).
Ještě se nám nepodařilo pochopit společnost doby bronzové, která nám
zanechala tolik nádherných památek i v okolí Jevíčka, ale skvělé nálezy z této
doby nás stále okouzlují.
Ing. Jan Suchomel
Literatura:
V. Podborský a kol.: Pravěké dějiny Moravy
J. Mackerle: Stará sídelní oblast severozápadní Moravy

Pomníček v lese u Kladek
Vedle staré silnice z Nectavy do Kladek, v lese zvaném Hora, stál ještě
před druhou světovou válkou kamenný pomníček, asi 130 cm vysoký, o jehož
původu se zachovalo toto vyprávění.
Jevíčský zpravodaj 3/2006
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Obec Kladky a veškeré okolní lesy i ostatní pozemky náležely
odpradávna arcibiskupům olomouckým. Koncem 19. století dal tehdejší
arcibiskup Theodor Kohn postavit novou lesní cestu, počínaje od Běleckého
mlýna dolů Nectavským údolím a přes obec Nectavu vpravo lesním masivem
Hora až po Kladeckou silnici – Kladky Vyšehrad. Když byla cesta v obtížném
terénu s velkými problémy dostavěna, přijel se arcibiskup Kohn na dokončené
dílo podívat, posvětit a slavnostně otevřít. Pak se svou četnou družinou a
místními občany a lesními zaměstnanci cestu prohlédl a pěšky prošel. V místech,
kde nová zpevněná lesní cesta prudce stoupá, byl již dlouhým putováním
v parném letním dnu velmi unaven, a proto nařídil odpočinek. Nikde v okolí
však nenašli pařez nebo příhodný balvan, na který by si mohl arcibiskup
usednout. Proto prý si tento vysoký církevní hodnostář sedl na zem a na
hebkém lesním mechu osvěžil své zemdlelé údy.
Poněvadž nikdo z přítomných nikdy neviděl svého arcibiskupa sedět
jinak, než na vypolštářovaných křeslech a pohovkách, považovali tuto příhodu
za cosi mimořádného a na místě, kde arcibiskup Kohn seděl, postavili pomník.
Později tento památník časem zašel a roku 1976 již z něho zbyla jen hromada
kamenných kvádrů. (Podle vyprávění pana Františka Faltýnka, emeritního
ředitele školy v Kladkách.)
Pomník byl částečně obnoven roku 2000 opět lesními zaměstnanci
správy Lesů Svitavy, ale je z něho již jen torzo.
Výstavba této nové lesní silnice měla velký příznivý vliv pro rozvoj této
oblasti, přináležející pod panství biskupického hraběte Thurn-Taxise. Obce
Nectava a Březinky byly totiž v té době obklopeny hustými hvozdy, cesta do
Kladek tudy nebyla možná. Jediné možné spojení bylo jen od obce Dzbel,
kolem Bělského mlýna a přes osadu Bělá. Tuto trasu jsem si projel na kole, byl
jsem nadšený nádhernou krajinou s velkým rozhledem po okolí. Vřele
doporučuji si tuto trasu projet.
Domů zpět jsem se vracel okrajovou částí Kladek – Vyšehrad a Horou
po staré lesní cestě. Ani jsem ji nemohl najít, jak byla zarostlá křovím. V její
nejprudší vrcholové části je vodní erozí podkladní kamenný štět zcela uvolněný
a cesta je téměř neschůdná. Přitom si vzpomínám, že ještě v roce 1960 jsme se
tudy s manželkou na kole vraceli z výletu na Bouzovsko a tato cesta Horou byla
tehdy ještě sjízdná a v poměrně dobrém stavu. Když jsem to vyprávěl mému
příteli, panu učiteli Františku Plechovi, ten mi připomněl událost z časů první
republiky, kdy právě zde na této silnici, byl přepaden jevíčský podnikatel pan
Merta, výrobce sodovek a limonád, který tudy pravidelně dovážel do Konice své
nápoje. Neznámí loupežníci jeho auto zastavili, jej zbili a okradli.
V závěru se ještě vracím k osobnosti olomouckého arcibiskupa monsignora
Theodora Kohna. V Otově slovníku naučném je mu věnována velká pozornost.
Narodil se v roce 1845 v Březnici u Zlína. Po dědovi, který přestoupil na
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katolictví, byl původem Žid. Msgre. Kohn byl velmi vzdělaný a oblíbený. Po
absolvování bohoslovecké fakulty v Olomouci byl v roce 1871 vysvěcen na
kněžství. Následně byl jmenován mimořádným profesorem církevního práva na
bohoslovecké fakultě v Olomouci a měl mnoho významných funkcí. Po smrti
kardinála Fürstenberga byl v roce 1892 zvolen za arcibiskupa. Vynikal
skromným životem a štědrostí k církevním a kulturním potřebám. Publikoval
mnoho pojednání z církevního i občanského práva. Byl velmi náročný na kázeň
a morálku duchovenstva, proto velice často konával vizitace farností. Uvedl do
nemocnic a charitativních domovů řádové sestry. Podporoval zřizování českých
škol. Odmítal zasahování vlády do církevního života, z tohoto důvodu nebyl u
říšské vlády ve Vídni oblíben. Podporoval národní uvědomění.
Kněžstvo chtěl mít vzdělané, proto je neustále nabádal ke studiu.
Opravil kroměřížský zámek a vybudoval zde obrazárnu. Pro veřejnou kritiku a
odsuzování prudkých národnostních bojů byl u nacionálních Němců velmi
nenáviděn. Ti si na něj neustále stěžovali v Římě u papeže Pia X. Ten
arcubiskupa povolává do Vatikánu a nutí jej k abdikaci. Což se také stalo a P.
Kohn jako řeholní kněz kongregace redemptoristů se uchyluje v roce 1904
nejprve do kláštera v Koclířově. Po vybudování nového redemptoristického
kláštera s „červeným“ kostelem sv. Josefa ve Čtyřiceti Lánech (vedle svitavské
nemocnice) pak zde páter Theodor Kohn dne 4. prosince 1915 umírá a je
pohřben na svitavském hřbitově.
Josef Skácel senior

Program kina Astra na duben 2006
Od 1. dubna 2006 kino Astra utlumuje svoji činnost na základě
usnesení zastupitelstva č. 41/1 písm. v) ze dne 22. února 2006 a až do odvolání
nehraje z důvodu navyšující se finanční ztráty a malé návštěvnosti filmových
představení.
Získaná úspora finančních prostředků bude použita do nutných stavebních
úprav budovy kina, především do havarijního stavu střechy.
O mimořádných filmových představeních bude veřejnost včas informována.
Děkujeme za pochopení.

KOUPÍM POŠTOVNÍ ZNÁMKY
celé sbírky, větší množství i pozůstalost po sběrateli. Platím v hotovosti.
Informace na tel. : 724 229 292
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Novibra Boskovice s.r.o.
výrobce vřeten pro textilní dopřádací stroje hledá:
Zaměstnankyně(ce) pro montáž
Požadujeme:
- Dobrou pracovní morálku
- Vzdělání SO
- Manuální zručnost

Náplň práce:
- Práce na montáži
- Práce v třísměnném režimu

Zaměstnance pro obsluhu vícevřetenových automatů
Požadujeme:
Náplň práce:
- Vzdělání SO – obor obráběč kovů
- Obsluha vícevřetenových
- Dobrou pracovní morálku
soustružnických automatů
- Práce v třísměnném režimu
Zaměstnance pro středisko brusírna
Požadujeme:
Náplň práce:
- Vyučení v oboru obráběč
- Práce na bezhrotých bruskách a
kovu – brusič vítáno
jednoúčelových bruskách
- Dobrá pracovní morálka
- Práce v třísměnném i nepřetržitém
režimu
U všech inzerovaných profesí je nástup možný ihned po ukončení
výběrového řízení.
Kontaktní adresa:
Novibra Boskovice s.r.o., Na Kamenici 2188, 680 01 Boskovice
Telefonické informace poskytneme na čísle 516 528 128, 516 528 111;
e-mail: personal@novibra.com

Jevíčský zpravodaj Březen 2006 Vydává Městský úřad v Jevíčku.
Vedoucí redaktor Mgr. Robert Jordán. Náklad 300 ks. Vychází 1x
měsíčně. Registrováno MK ČR pod číslem E 11216. Cena 4,- Kč.
Redakce neodpovídá za obsah zveřejněných příspěvků, které jsou
přetištěny v plném znění tak, jak byly dodány.
Původní grafická úprava Mgr. Robert Jordán.
Redakce bohužel nemůže ovlivnit kvalitu tisku, ani konečnou podobu,
natož zařazení článků, jejich úpravu, rozsah čísla a datum vydání, ba
dokonce, jestli vůbec vyjde. Děkujeme za pochopení.
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